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 پیگیر مقصر فاجعه آبادان 

  دولت امروز را در کشور عزای عمومی اعالم کرد

ایران عزادار آبادان
گزارش جام جم از پایگاه فوق سری ارتش

  ارتش سری  پهپادها
 رونمایی از دستاوردهای جدید در شهر پهپادی ارتش

 دوئل خونین 
کودکان تگزاسی  با 

 »همراه سراها« 
در آی سی یو!

 مروری بر 5 حادثه 

 خونین تیراندازی 

در ایاالت متحده

 گزارش میدانی »جام جم« 

از تداوم خیابان خوابی همراهان 

بیماران در اطراف بیمارستان  ها

گرفت؛ ماجدی اعتراف کرد چرا تیتر و عکس یک سازندگی، فاجعه ای خنده دار است؟اعتراف پسر جوان  به  قتل 5 نگهبان  و  تیراندازی  به 4 مامور پلیسگردش مالی محصوالت آرایشی مردانه نزدیک به 166 میلیارد دالراختالفات باال 

4121920

مضحکه شبه سلبریتی های وطنی 
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وقتی سازندگان »برادران لیال« ادای برادران مارکس را در می آورند!

گر تیم ملی قربانی فدراسیون فوتبال! کی می شود لیست سیاه  قاتل مسلحپشت پرده مردان بیوتی بال وقتی متهم  شا

18

دن کیشوت های ایرانی
نکاتی درباره ادعاهای عوامل فیلم »برادران لیال«

دروغگوهای کم حافظه در جشنواره کن  
عنکبوت نقابدار  در محاصره زنان بی نقاب

غ پخته را در دیس به خنده   این روزها، بازار حرف هایی که مر

 عضو شورای سردبیری

 علی اکبر 
عبدالعلی زاده 

می اندازد، داغ اســـــــت؛ حرف هایی که نقض اش در جمله 
کارگردان و بازیگران فیلم  گوینده اســـــــت، مثل حرف های 
»برادران لیال« که در جشنواره کن زده اند.  ترانه علیدوستی 
در جشنواره کن مدعی شـــــــد: »وقتی در کشوری همه چیز 
ممنوع باشد، پس شما از صبح که بیدار می شوید تا شب، 
مشـــــــغول جنگیدن خواهید بود! از لباســـــــی که با آن سرکار 
می روید گرفته تا موسیقی ای که در ماشین گوش می دهید، 
روابط شخصی و رابطه با همکارانتان، اینها سراســـــــر یک مبارزه است؛ مبارزه با برخی 
موانع که باعث می شود، زیست شـــــــما حالت غیرعرفی و غیرقانونی داشته باشد.« این 
میزان دروغگویی بی شـــــــرمانه برای این جماعت منفعت طلب تا جایی پیش رفته که 
گر این  اصوال فکر نمی کنند نقض گفتار در کالمشان جاری اســـــــت.  از آنها باید پرسید ا
میزان خفقان در ایران جاری است، پس شـــــــما چگونه فیلم سه ساعته برادران لیال را 
غ  ساخته اید و بدون اخذ مجوز رسمی از سازمان سینمایی، راهی کن شده اید؟ حاال فار
از رفت وآمد دائمی به جشنواره ها، از جمله جشنواره کن و تنها براساس این میزان بگیر 
و ببند کـــــــه در ذهن شماســـــــت، چگونه می خواهید بـــــــه ایران بازگردیـــــــد و به مبارزه 
گر درمورد لباس و پوشش، این میزان سختگیری در ایران  24ساعته تان ادامه دهید؟ ا
وجود دارد، پس چطور با آن لباس قیف بستنی و آن کت و شلوار صورتی و روسری پشت 

گوش و گردن نما بر فرش قرمز پا گذاشته اید؟ 
تا جایی که مخاطب ایرانی به خاطر دارد، شـــــــما در مهم ترین مبارزه تان با تهیه کننده 
سریال شهرزاد -که متهم به پولشـــــــویی بود و بعدها در دادگاه محکوم شد- با وجود 
کمه او، با گرفتن دســـــــتمزد و بازی در سری دوم سریال، پیروز  خواسته مردم برای محا
بیرون آمدید!  معلوم نیست با این همه سختی، چطور این تعداد فیلم، سریال و نمایش 
در ایران بازی کرده اید. واقعا شما هنوز هم درخصوص موسیقی گوش کردن در خودرو 
نگرانی ای دارید؟ االن دیگر حتی برای بدحجابی، ســـــــگ گردانی، بوســـــــه عاشقانه در 
خیابان، ازدواج ســـــــفید و... هم که قانون مصوب دارد، اعمال قانون نمی شود. با این 
همه سختگیری در موســـــــیقی گوش کردن، پس این تعداد مغازه فروش سیستم های 
صوتی در خیابان ها چیست؟ می توانید بگویید آنها غیر از سیستم های گران تفکیک 
 صدا و تقویت موسیقی و باندهای پرتوان مطابق با آخرین فناوری های دنیا، چه چیزی 

عرضه می کنند؟
گر در ایران بگیر و ببند هست، پس رانندگان چگونه روی خودروی شان سیستم های  ا

پاور نصب می کنند و در خیابان و کوچه پس کوچه ها، صدای موســـــــیقی را تا جایی که 
پرده گوش شان جواب دهد، باال می برند؟ شاید پیرمردی یا بیمار بستری هنگام ظهر 

به صدای گوشخراش اعتراضی بکند. 
درخصوص محیط کاری هم در ایران، روابط آنقدر رها و آزاد اســـــــت که سرکارعالی پس 
گری مرحوم سلحشور،  از سال ها مبارزه و کتمان وجود بی اخالقی و تعرض مقابل افشا
گهانی به اعتراض »می تو« در سینمای  حاال در میانســـــــالی در اقدامی خودجوش و نا
ایران پیوســـــــتید و در همین آخرین مبارزه هم با رفتارهای متناقض - انتشـــــــار عکس 
بازیگر مرد فیلم برادران لیال که به نوعی متهم به آزار جنســـــــی است - در جشنواره کن 

باعث ناامیدی این جریان شدید.
از حرف های متناقض ترانه علیدوســـــــتی که بگذریم، حرف های ســـــــعید روستایی، 
کارگردان برادران لیال را کجای دلمان بگذاریم که گفته: »هنوز مجوزی برای نمایش این 
فیلم نگرفته ایم؛ البته یک فهرست سانســـــــور به ما داده اند ولی من چیزی را سانسور 

نخواهم کرد.«
همچنان که روســـــــتایی گفته این فیلم، بدون مجوز سازمان ســـــــینمایی و به صورت 
غیرقانونی و براســـــــاس البی مدیران دولت گذشـــــــته و همچنان حاضر در ســـــــازمان 
سینمایی به کن رفته و بازبینی نشده است که بخواهند فهرست سانسوری به دست 

کارگردان بدهند. 
کران داخلـــــــی اصرار کنید و فیلم  گر هم به فرض محال، بعد از بازگشـــــــت از کن، برای ا ا
بازبینی شود، بازهم بدون مجوز شرکت تولیدکننده، نمی توانید فریمی از آن را کم کنید، 
کران داخلی -که شـــــــرط حضور در جشنواره اسکار است-  مگر این که آن شرکت برای ا
ک بردهان مدیر و مســـــــوولی که بخواهد این فیلم را  رضایت دهد. آن گاه باید گفت خا

بازبینی و برسر آبروی یک ملت معامله کند. 
پیمان معادی هم که تکلیفش روشن است. حاال از معادی، ترانه علیدوستی و سعید 
روستایی باید پرسید، با این همه موانع و مبارزه 24ســـــــاعته، چگونه توانسته اید این 
همه فعالیت هنری کنید؟ عجیب نیست که ســـــــعید روستایی به عنوان یک کارگردان 
32ساله، درســـــــت مثل نخبگان هالیوودی، این تعداد فیلم در پرونده دارد؟! خانم ها 
و آقایان به یقین خودشـــــــان می دانند چه هـــــــزل و هجوی می گویند. مگر می شـــــــود 
دورغگو تا این حد بی حافظه شـــــــود؟! اما شـــــــاید این بندگان خدا هم روزی در مکانی 
کت عکســـــــی، فیلمی یا ســـــــندی دریافت کرده اند که مجبورند  از سوی شـــــــخصی، پا
 برای خوش رقصی مقابـــــــل رقیب فرهنگی، این طور شـــــــفاف دروغ بگویند و کشـــــــور 

و ملت خودشان را بفروشند؟

یادداشت

خبر آخر

موسســـــــه  فرهنگی - مطبوعاتی جام جم در نظر دارد با هدف ارتقاء کیفیت روزنامه جام جـــــــم از میان  خوانندگان 
وفادار خود، نظرســـــــنجی تلفنی به عمل آورد. لطفا در صورت تمایل، شماره تماس خود را به سرشماره 300011240 

پیامک کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.  
نظر شما ارزشمند است...

دروغگوهای کم حافظه در جشنواره کن
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روزنـــامـــه فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی 
1443 ــــوال  ش   28 ایـــــران،   صــبــح 
بیست و سوم ســال  صفحه،   20

استان  در  قیمت   ،6224 شماره 
ــان ــوم ت  3500 الـــبـــرز  و  تـــهـــران 
تومان  2500 استان ها  دیگر  و 
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ایران عزادار آبادان
دولت امروز را در کشـــــــور عزای عمومی اعالم کرد.در 
اطالعیه هیئت دولت در این زمینه آمده است: »با 
توجه به دریافت گزارش وزیر کشـــــــور از حادثه تلخ و 
اندوهبـــــــار فروریختن ســـــــاختمان متروپل آبادان، 
هیئت دولت ضمن تسلیت مجدد، به خانواده های 
داغدیده، به احترام جان باختگان این حادثه و ابراز 
همدردی با خانواده های محترم و مردم اســـــــتان 
خوزستان، به ویژه شهر آبادان، امروز یکشنبه را در 

سراسر کشور عزای عمومی اعالم می کند.«

رسانه ملی پیگیر مقصر فاجعه آبادان 
 در حالـــــــی کـــــــه چنـــــــد روز از حادثـــــــه ریـــــــزش متروپـــــــل آبـــــــادان مـــــــی گـــــــذرد و عملیـــــــات آواربـــــــرداری همچنـــــــان 
 ادامـــــــه دارد افـــــــکار عمومـــــــی مطالبـــــــه جـــــــدی شناســـــــایی مصببـــــــان اصلـــــــی ایـــــــن حادثـــــــه غـــــــم انگیـــــــز را دارد .
گفتنـــــــی اســـــــت در پی ایـــــــن حادثـــــــه رهبـــــــر معظـــــــم انقـــــــالب اســـــــالمی در پیامی بـــــــا تســـــــلیت بـــــــه مصیبت دیدگان 
بـــــــه مســـــــئوالن دســـــــتور دادنـــــــد ضمـــــــن ســـــــرعت عمـــــــل بـــــــرای کاســـــــتن از تلفـــــــات، مقصـــــــران حادثـــــــه مـــــــورد 
شـــــــود. جلوگیـــــــری  کشـــــــور  در  حـــــــوادث  ایـــــــن  تکـــــــرار  از  و  بگیرنـــــــد  قـــــــرار  عبرت آمـــــــوز  مجـــــــازات  و   پیگـــــــرد 
در پی این پیام، دیگر مسئوالن کشور نیز خواستار برخورد قاطع با مقصران فروریختن ساختمان متروپل شدند.   در همین راستا 
رسانه ملی از همان لحظات نخستین وقوع این فاجعه مصیبت بار به مطالبه گری برای  برخورد قاطع با مقصران حادثه ریزش 
برج متروپل پرداخته است. رسانه ملی در بخش ها و برنامه های مختلف با پیگیری دقیق و مستمر این موضوع تالش می کند تا 

کمه عبرت آموز آنها عملی شود. هر چه سریعتر این خواسته مردم و مسئوالن ارشد نظام برای شناسایی مقصران و محا
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